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STIL
& ELEGANS
FRÅN PARIS

DS 3 har banat sin egen väg tack vare sina unika egenskaper vad gäller stil, förfining och

körupplevelse. Ständigt mer förfinad, med mer teknik och mer prestanda – nya DS 3 är ett

perfekt exempel på modern parisisk stil och elegans.
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D U  K Ä N N E R  I G E N  D E N  I  M Ä N G D E N

Med sin skulpterade design och sina framträdande linjer utstrålar nya DS 3 

en verklig attraktionskraft. Det är en unik bil med en stark karaktär som 

framhävs genom de originella detaljerna: ett ”svävande” tak, en hajfena som 

gör silhuetten extra dynamisk och en ljussignatur som fångar din blick.

DJÄRV &
NYTÄNKANDE DESIGN
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Nya DS 3 Vit Pearl med tak i Brun Topaze



OEMOTSTÅNDLIGEN

BLICK
E N  N Y  F R O N T  M E D  E N  E G E N  I D E N T I T E T

I likhet med nya DS 5 och DS 4 har nya DS 3 nu DS-emblemet och kylargrillen DS 

Wings. Nya DS 3 har ljussignaturen DS LED VISION* som ger en fantastisk 

ljuskvalitet med strålkastare med LED-teknik (tre moduler som ser ut som infattade 

ädelstenar)  och Xenonteknik. Den har också bl inkers med strömmande 

LED-lampor.
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* Beroende på version



FÖR-
FINING

& KÄNSLA FÖR DETALJER
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Nappaläder Brun Trinitario med klockarmbandssömmar



Kupén i nya DS 3 bjuder på samma omsorg om detaljerna som vi känner 

igen hos alla DS-modeller och som matchar bilens exteriör perfekt. 

Komfort, elegans och exklusiva komponenter som tillsammans bidrar till 

en unik körupplevelse.

SOFISTIKERAD
INREDNING
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Nya automatiska växellådan EAT6
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Nya DS 3 visar prov på märkets omsorg om detaljerna både på insidan och utsidan. De ädla 

material som använts är helt i linje med märkets stora kunnande vad gäller stil och han-

tverkskunnande. Det gäller särskilt för tillvalen med skinnklädsel i flera olika kvaliteter. 

Narvläder består av slitstarkt skinn från den finaste sidan av huden. Lädret har bearbetas för 

att få en mer regelbunden struktur och ett enhetligt utseende. Nappaskinn är ett skinn helt 

utan eller med mycket små variationer. Skinnet behöver inte behandlas för att få en enhetlig 

yta och är därför helt naturligt. Nappaskinnet får endast ett skyddande färglager som följer 

skinnets naturliga struktur.

KUNSKAP
SOM GER PERFEKT

RESULTAT
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KUNSKAP & 
ERFARENHET



* Beroende på version



Nya DS 3 har en 7-tums pekskärm* som gör det enkelt att komma åt olika funktioner 

i bilen: GPS, radio och media, telefonanslutning och Mirror Screen samt olika 

körinställningar. Pekskärmen är placerad inom bekvämt räckhåll för föraren, samtidigt 

som den harmonierar perfekt med övriga delar på instrumentbrädan.

EN MEDVETEN 
SATSNING 

PÅ NY TEKNIK



Med funktionen Mirror Screen* kan du via 7-tums pekskärmen enkelt och säkert använda 

dina kompatibla appar på smartphonen. Mirror Screen har två olika anslutningsmöjligheter 

beroende på typ av telefon: MirrorLink® (Android) och Apple CarPlay™ (iPhone). När du har 

anslutit din telefon kan du med röststyrning söka efter bästa väg, ringa samtal, skicka och ta 

emot sms eller lyssna på musik från mobilen eller via speciella appar (t.ex. Spotify). Behåll 

kontakten med världen och vägen!

ALLTID 
UPPKOPPLAD



* Beroende på version
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ELE
GANT
& TREN
DIG



KOMF
26



FORT
DYNAMISK

DS 3 är smidig och dynamisk och får föraren att känna sig närmare vägen. Den är lätt 

att köra på både rak och kurvig väg. Denna väghållning är resultatet av ett optimerat 

chassi och en framvagn av typen pseudo-McPherson. Stötdämpningen har setts över för 

att svara perfekt på ojämnheter i vägbanan. Inställningsarbetet som gäller allt från 

sätena till däcken är en garanti för perfekt stabilitet i väghållningen, vilket ger en mycket 

lugnande känsla av kontroll över bilen.

Nya DS3 har fem riktiga sittplatser och är en referens när det gäller utrymme. 

Bagageutrymmet på 285 liter är det största i kategorin. När det gäller flexibiliteten är 

baksätet delbart 2/3 - 1/3 och nedfällbart.

V Ä G H Å L L N I N G

K O M F O R T  &  F L E X I B I L I T E T
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DS 3 Cabrio säljs ej i Sverige



E F F E K T I V A  M O T O R E R

I nya DS3 är körningen både dynamisk och bränslesnål. Den finns att få med följande motorer:

• 4 bensinmotorer: PureTech 82 manuell växellåda, PureTech 110 S&S manuell växellåda, 

PureTech 110 S&S EAT6 och THP 165 S&S manuell 6-växlad växellåda.

 PureTech 110 S & S EAT6 har en automatisk växellåda som ger exceptionell körglädje tack 

vare snabbare växlingar, i klass med en manuell växellåda.

• 1 dieselmotor: BlueHDi 100 manuell växellåda, som är miljöbilsklassad.
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S Ä K E R H E T

Nya DS 3 gör inte avkall på passagerarnas säkerhet. Den har bland annat 

parkeringssensor fram och bak*, starthjälp i backe* och backkamera*. Den har 

också Active City Brake* – ett automatiskt bromssystem som ska förhindra 

kollisioner i låg hastighet (upp till 30 km/h). Om föraren är ouppmärksam kan en 

lasersensor som sitter längst upp i vindrutan upptäcka andra fordon och 

automatiskt sakta ner bilen, eller till och med stanna den helt, utan att föraren 

behöver vidröra bromspedalen. 

Nya DS 3 kan även, precis som resten av DS modellprogram, utrustas med DS 

Connect  Box*.  Denna t jänst  innebär  automat i ska  nödsamta l  med 

geopositionering så att räddningstjänsten kan vara på plats snabbt i händelse av 

en olycka. Tjänsten erbjuder också direktuppringning till DS Assistans när du har 

behov av vägassistans. 

T J Ä N S T E R

* Beroende på version



LUGN
& RO
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DS 3 erbjuder en mängd alternativ när det gäller 

personlig anpassning.
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PERSONLIG

PRÄGEL

33



LACKFÄRGER
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Blå Belle-Île (M) Gul Pégase (S)

Vit Banquise (S) Grå Aluminium (M) Grå Shark (M)

Blå Encre (M) Svart Perla Nera (M) Röd Rubi (M)

Röd Aden (S) Mörklila Whisper (M) Vit Pearl (P)

S: Solid
M: Metallic
P: Pärleffekt
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PERSONLIG
EXTERIÖR

Turkos Emeraude Brun TopazeVit OpaleSvart Onyx

T A K F Ä R G E R
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T A K M Ö N S T E R

( S Ä L J S  S O M  T I L L B E H Ö R )

Graphic Art FlowerPlane

Wave Pearl

Square

Zebra

Urban Tribe
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Textil Grand Rayados Svart Textil Dinamica Svart

Läder Mistral Svart Läder Svart Mistral/Beige Sable 

Läder Granit Blå
Nappaläder Brun Trinitario med 

klockarmbandssömmar & DS-prägling



KLÄDSEL
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FÄLGAR

17’’ lättmetallfälgar APHRODITE Brun Topaze
40
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16’’ lättmetallfälgar 
ASHERA

16’’ lättmetallfälgar 
ARISTÉE Svart

17’’ lättmetallfälgar
BELLONE Svart

17’’ lättmetallfälgar
BELLONE Vit

17’’ lättmetallfälgar
BELLONE Grå

17’’ lättmetallfälgar
APHRODITE Brun Topaze

17’’ lättmetallfälgar
APHRODITE Svart



Med originaltillbehör till nya DS 3 kan du skräddarsy din bil för

din livsstil. Varje tillbehör är utformat, testat och godkänt av våra

ingenjörer för att leverera optimal stil, hållbarhet och säkerhet.

Ett urval av tillgängliga tillbehör:

- Kromad nedre fönsterlist bak

- Kromade backspegelkåpor

- DS-takbox

- Premiumgolvmattor med DS-emblem i metall

Information om det kompletta utbudet av originaltillbehör till nya DS 3 finns i tillbehörsbroschyren.

1

OUMBÄRLIGA
TILLBEHÖR



2

3

4

1/ Kromad nedre fönsterlist bak  

2/ Kromade backspegelkåpor

3/ DS-takbox

4/ Premiumgolvmattor med DS-emblem i metall 
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DS: TRYGGHET & SERVICE 
NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar 
vid material- eller fabrikationsfel. Garantin gäller i 3 år 
eller 100 000 km och upphör när den första av dessa 
båda gränser nås. Täcker inte underhåll och slitage.

VAGNSKADEGARANTI 3 ÅR
Gäller för reparationskostnader på bilen, med avdrag 
för självrisk, då skadan uppstått: - genom trafi kolycka, 
annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig 
skadegörelse av tredje man - under bilens transport på 
annat transportmedel.

LACKGARANTI 3 ÅR
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. 
Omfattar defekter i den ursprungliga karosserilacken.

GARANTI MOT GENOMROSTNING 12 ÅR
Garantin omfattar kostnadsfri reparation och/
eller byte av korroderade delar (inifrån kommande 
genomrostningsskada). Garantin gäller under 12 år, 
utan begränsning i miltal.

DS ASSISTANS
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp kan 
DS Assistans nås dygnet runt för att avhjälpa felet på 
plats eller för att bärga din bil och transportera den till 
närmaste auktoriserade DS-verkstad.

DS SERVICEAVTAL
Njut av din DS fullt ut - låt oss hålla den i toppform 
genom att teckna ett DS serviceavtal. Information 
om villkor och priser för serviceavtal hittar du hos din 
DS-återförsäljare.
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MILJÖENGAGEMANG
Nya DS 3 har den senaste generationen PureTech bensinmotorer och BlueHDi dieselmotorer. Motorerna erbjuder en optimal kombination av låga 
utsläpp, låga driftkostnader och hög prestanda. PureTech reducerar koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen med i genomsnitt 18% jämfört 
med föregående motorgeneration. BlueHDi använder sig av marknadens effektivaste system för avlägsning av kväveoxider från avgaserna. Systemet 
omvandlar kväveoxiderna till vattenånga och kvävgas.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO
2
-UTSLÄPP (ENLIGT NORM CEE 1999-100*)

Motor
Stad 

(l/100 km)
Landsväg 
l/100 km)

Blandad 
(l/100 km)

CO
2
-utsläpp

(g/km)

PureTech 82 5,6 4,1 4,6 107

PureTech 110 S&S 5,3 3,8 4,3 100

PureTech 110 S&S EAT6 5,6 3,9 4,6 105

THP 165 S&S 7,1 4,6 5,6 129

 100 S&S 3,8 3,2 3,4 87

* All information som rör motorerna kan komma att ändras. Läs därför alltid på vår hemsida www.driveDS.se, för att få den senaste informationen. Siffrorna för bränsleförbrukning som anges här motsvarar godkända 
värden i enlighet med europeiska bestämmelser som gäller för alla tillverkare och alla bilar som säljs i Europa. Dessa värden erhålls under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, egenskaper för rulltestbänken, 
osv.) och baseras på en mycket lugn körstil. Den faktiska trafi ksituationen, luftförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen har lasträcke (även utan last), om luftkonditioneringen och/eller värmen 
används, samt bilens allmänna skick, kan påverka bränsleförbrukningen och leda till värden som skiljer sig från de godkända värdena.



De fordon som tillverkas av DS Automobiles och som marknadsförs i Europa, kan till sin utrustning och specifi kation variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad. 
För exakt information om de bilar som marknadsförs av FSC Bilar AB, hänvisar vi till trycksaken Produktfakta som kompletterar denna modellbroschyr och till våra återförsäljare runt om i Sverige. DS 
Automobiles intygar, genom att tillämpa innehållet i direktiv CEE nr 2000/53 från den 18 september 2000 som handlar om skrotade fordon, att de av EU fastställda målen uppnås och att företaget 
använder återvunnet material i tillverkningen av de produkter som företaget marknadsför. Innehållet i denna trycksak är avsett som information, men kan ej betraktas som bindande. Informationen om 
modeller och deras utrustning motsvarar det som gäller vid tryckningstillfället. FSC Bilar AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkt utan föregående meddelande och utan att denna broschyr 
uppdateras. Avbildningen i broschyren av färgnyanser i karossfärgerna är endast vägledande eftersom trycktekniken inte medger en helt rättvisande färgåtergivning. Om ni anser - trots all den omsorg 
som lagts ner på denna trycksak - att den innehåller felaktigheter, tveka inte att kontakta oss. För mer information gällande DS Automobiles produkter och tjänster, kontakta din närmaste DS-handlare, 
ring 08-474 53 00 eller besök vår hemsida www.driveDS.se.

Mars 2016 – Design och produktion: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Foto: Nicolas Bluche, Steffen Jahn, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle.

47

DS 3 Cabrio säljs ej i Sverige



EN UNIK
BILSERIE
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DS 3 Cabrio säljs ej i Sverige



U N I K A  O C H  U T M Ä R K A N D E

DS står för en utpräglad stil, elegans och högklassig finish 

som svarar mot högsta tänkbara krav.
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H I S T O R I E N  O M  E N  B I L  M E D  P A S S I O N

Den 6 oktober 1955 presenterades DS 19 för första gången under glastaket på Grand 

Palais i Paris och blev en omedelbar succé med 12 000 sålda bilar på en och samma 

dag. Kombinationen av stil och innovativ teknik har gjort bilmodellen till en legend som 

är omtalad och älskad än idag. 

DS
URSPRUNG
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D S a u t o m o b i l e s . c o m


